
„Szkice Zbąszyńskie” styczeń 2021

Trudna droga muzealnictwa na Ziemi Zbąszyńskiej
Urszula Seifert
Aktualizacja do informacji o Muzeum w Zbąszyniu  

Gromadzenie dokumentów podobnie zresztą jak eksponatów, świadczących o bogatej i 

zróżnicowanej historii naszego miasta oraz najbliższej okolicy, rozpoczęło się w czasie 
powstania pierwszego na wsi polskiej Muzeum. Mowa o Muzeum w Przyprostyni 
mieszczącego się przy szkole podstawowej.  Człowiek od zawsze gromadził to co dla niego 
najcenniejsze. Pamiątki rodzinne, wspomnienia, dokumenty czy fotografie. Jest to jak 
najbardziej naturalny proces i w tym wypadku było nie inaczej.  

 W 1935 roku na konferencji nauczycieli rejonu zbąszyńskiego w Łomnicy, Antonina 
Woźna przedstawił a referat na temat regionalnych strojów ludowych i zaprezentowała folklor 
zbąszyński z grupą taneczną i kapelą koźlarską. Wtedy właśnie podjęta została uchwała o 
pielęgnowaniu i zachowaniu pamiątek przeszłości. Zrodził się również pomysł utworzenia 
pierwsz ego na terenie Zbąszynia, Muzeum.  

Fot. Muzeum Ziemi Zbąskiej w Przyprostyni. 
Pierwsze Muzeum na wsi polskiej.

Zdjęcie wykonano w połowie 1938 roku.  

Fot. Drzeworyt Teodora Żychlińskiego. Widok ogólny na miasto.   



Jesienią 1937 roku podczas II konferencji nauczycielskiej, idea ta zaczynała się urealniać. 
Powstał „Komitet Trzech” w skład, którego weszli kierownicy zbąszyńskich szkół: Stefan 
Wojciechowski, Józef Kapelczak i J an Tomiński. Celem komitetu było zbadanie warunków do 
utworzenia Muzeum w szkole w Przyprostyni. Pozytywna opinia spowodowała powstanie 
Komitetu Założenia Muzeum Regionalnego Ziemi Zbąskiej z prezesem Antonim Lubińskim na 
czele. Powołani zostali również cz łonkowie odpowiedzialni za poszczególne działy Muzeum, 
w tym Antonina Woźna zajmująca się etnografią. Muzeum składać miało się z dwóch 
pomieszczeń, w których zaprezentowane miały zostać prócz rodzimego folkloru, również 
numizmatyka, prehistoria, przyroda  oraz ważne dla mieszkańców, zbiory do tyczące Powstania 
Wielkopolskiego.  

Fot. Muzeum Ziemi Zbąskiej w Przyprostyni. Sala folkloru. 
Fotografia wykonana w połowie 1938 roku.    

Otwarcie Muzeum Regionalnego Ziemi Zbąskiej w Przyprosytyni – pierwszego muzeum na 

wsi polskiej, nastąpiło 20 lutego 1938 roku. Zaproszeni goście, przedstawiciele władz 
wojewódzkich i powiatowych , byli pod wrażeniem zaangażowania miejscowej społeczności. 
Uroczystość uświetniło przygotowane przez Antoninę Woźną widowisko ludowe pt. „Wesele 
Przyprostyńskie”. Przy wsparciu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczneg o, 
planowano dalszą rozbudowę Muzeum i rozszerzenie badań naukowych w regionie. Plany te 
przerwał wybuch II wojny światowej. Muzeum zostało zamknięte po zajęciu Wielkopolski 
przez Niemców. Niestety w czasie okupacji hitlerowskiej większość zbiorów zaginęła  lub 
została zniszczona. Po wojnie, Muzeum nie zostało odtworzone, nie tylko z powodów 
finansowych czy braku muzealiów, ale także ze względu na brak miejsca, w którym mogło by 
się znajdować.  





„Tygodnik Parafji Zbąszńskiej”. Wycinki z lutego 1938 roku.  

W latach 50 – tych XX wieku, na naszym terenie ba rdzo aktywnie zaczęli działać 

harcerze. To właśnie od nich wyszła inicjatywa zorganizowania wystawy ocalałych 
eksponatów z dawnego Muzeum z Przyprostyni. Idea reaktywowania poparta była przez 
zbąszyńskich nauczycieli: Edwarda Liczbańskiego i Franciszka Zie rke, którzy doprowadzili do 
otwarcia wystawy w wieży bramnej w parku. Wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Dzięki zaangażowaniu władz miejskich i powiatowych oraz wsparciu 
finansowemu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powstał projekt adaptacji wieży bramnej 
na Muzeum etnograficzne. Uroczyste otwarcie nowego Muzeum nastąpiło 17 lipca 1965 roku, 
a kierownictwo placówki powierzono Franciszkowi Zierke.   



Fot. Widok bramy wjazdowej do parku, pozostałości o zamku w Zbąszyniu.
To właśnie na Baszcie swoje nowe miejsce znalazło Muzeum.  

Fot. Zbąszyńscy harcerze. Połowa lat 50 XX wieku.  



W 1966 roku Muzeum Regionalne Ziemi Zbąszyńskiej, przeszło pod patronat oddziału  PTTK-

a. Był to niewątpliwie najlepszy czas. Dzięki zaangażowaniu kustosza, Muzeum powiększyło 
swe zbiory drogą darowizn i zakupów. Odbywały się także liczne lekcje historii, odczyty i 
prelekcje w ramach „Wieczorów Zbąszyńskich”. Lata 60 – te i 70 – te to powstanie Komisji 
Opieki nad zabytkami w Zbąszyniu oraz powołanie tzw. Opiekunów zabytków. W tym czasie 
utworzone zostało także Towarzystwo Miłośników Ziemi Zbąszyńskiej. W latach 1982 – 1985 
przystąpiono do prac remontowych oraz rekonstrukcji wieży bramne j, odtwarzając także fosę.  
To także krótki moment spadku aktywności Muzeum. W 1986 roku dokonano wymiany i 
naprawy dachu. Po zakończeniu remontu  Muzeum Regionalne Ziemi Zbąszyńskiej pod 
patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego aktywnie  działało do 1999 
roku. Lata 1964 – 1999, przyniosły ogrom pracy i zaangażowania w gromadzenie, 
porządkowanie i udostępnienie bogatego zbioru. Zbąszyniacy, mimo niejednokrotnie ciężkich 

przeżyć związanych z II wojną światową, chętnie dzielili się wspomnien iami lub pamiątkami z 
opiekunem Muzeum. W 2000 roku zbąszyński oddział PTTK -a został rozwiązany, a zbiory 
zostały przekazane Zbąszyńskiemu Centrum Kultury, które zorganizowało wówczas wystawy 
czasowe: 2000 r. – „Zbąszyń na starych fotografiach”; 2001 r. – „Kapliczki i krzyże 
przydrożne”; 2002 r. – „Pradzieje Ziemi Zbąszyńskiej”.  

Fot. Pan Franciszek Zierke, pedagog, kierownik oraz opiekun 
Muzeum w Zbąszyniu wraz z uczniami oraz gronem pedagogicznym.  

Fot. Remont Wieży oraz fosy. Zbąszyń 1982 rok.    



Fot. Remont Wieży oraz fosy. Wymiana dachu, kończąca etap rewitalizacji. Zbąszyń 1986 rok.    



W 2004 roku w związku z przeniesieniem oddziałów szkolnych zerówkowych do budynku 

Szkoły Podstawowej mieszczącego się przy ulicy Mostowej, otwarte zostało w dawnej sz kole 
ewangelickiej, Muzeum. Ówczesny burmistrz Zbąszynia Rafał Suchorski, zdecydował o 
przekazaniu obiektu Zbąszyńskiemu Centrum Kultury, w celu utworzenia Muzeum Ziemi 
Zbąszyńskiej i Regionu Kozła. Okazały budynek został zaadaptowany na nowe miejsce 
ekspozycyjne zbiorów historycznych. Do 2017 roku aktywność kulturalna Muzeum była 
bardzo duża. Średnio w ciągu roku Muzeum odwiedzało kilka tysięcy zwiedzających. Liczne 
wystawy, stałe i czasowe, Noce Muzeów czy Biesiada Koźlarska, zachęcały do odwiedzin.  W 
murach Muzeum zagościła w tym czasie także sztuka współczesna.  Od 15 sierpnia 2017 roku 
Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.  

Fot. Zbąszyń na dawnej pocztówce.
Rynek oraz budynek szkoły ewangelickiej wybudowanej

pod koniec XIX wieku.
Niemiecka nazwa miasta „Bentschen” poprawiona na polską „Zbąszyń”.    

Przełomowym rokiem okazał  się rok 2020. W sierpniu rozpoczęła  się realizacja  projektu 

„Wirtualny spacer po Muzeum w Zbą szyniu”. Porządkowanie, opisywanie oraz 
dygitalizowanie zbiorów, ukazuje ogromną wartość materialną i niematerialną Muzeum w 
Zbąszyniu. W zasób archiwaliów Muzeum w Zbąszyniu wchodzą: liczne wspomnienia 
mieszkańców, dokumenty – świadectwa udziału w Powstan iu Wielkopolskich, w II wojnie 
światowej, związane z kolejnictwem, dokumenty urzędowe, dokumenty z działalności samego 
Muzeum, 750 – lecia praw miejskich Zbąszynia, dokumenty związane z rodziną Garczyńskich, 
w tym drugie wydanie „Anatomii Rzeczpospolitej”,  dokumenty z działalności ośrodka kultury, 
księgi kościelne, akta budowlane, fotografie, pocztówki oraz czasopisma lokalne. Bogate oraz 
wartościowe są także zbiory eksponatów z zakresu: archeologii,  etnografii,  Powstania 
Wielkopolskiego oraz numizmatyki lu b sztuki . Naszym największym sukcesem jest finał starań 
Gminy Zbąszyń oraz Burmistrza Tomasza Kurasńskiego, w utworzeniu  w budynku Muzeum, 

Regionalnego Ośrodka Edukacji Kulturalnej i Animacji Kultury. W grudniu 2020 roku 
podpisana została umowa na realizac ję projektu. Drzwi Muzeum , z ponad 80 – letnią tradycją,  
ponownie otwarte dla zwiedzających zostaną wiosną 2022 roku.  

Z pewnością rozpoczyna się nowy rozdział w historii muzealnictwa naszych ziem. 
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